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0831  KERKBIJDRAGE  EN  AFTREKBAARHEID  BIJ  BELASTINGAAANGIFTE  IB           
 
Jaarlijks in de maand januari doen de kerken in het kader van de ACTIE  

                                                                             
een beroep op uw financiën. Zonder enige vorm van overheidssubsidie moeten de kerken zich staande 
houden. 
 
In beginsel komen giften aan aangewezen Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANB), waaronder de 
Rooms Katholieke Kerk, voor aftrek op het belastbaar inkomen in aanmerking, voor zover de drempel van 
1% van het drempelinkomen wordt overschreden. 
 
Onder strikte voorwaarden zijn giften geheel van het belastbaar inkomen aftrekbaar. Het gaat hierbij om 
periodieke giften. Voorheen moest voor schenking van deze giften een notariële akte worden opgemaakt. 
Met ingang van 1 januari 2014 is het op grond van een nieuw belastingplan ook mogelijk om de gift bij 
schriftelijke (onderhandse) overeenkomst tussen schenker en ontvanger vast te leggen. De Belastingdienst  
heeft hiervoor een model beschikbaar gesteld. 
 
Opgemerkt zij dat het model van de Belastingdienst slechts voorziet in aftrek voor giften afhankelijk van 
het leven van één persoon. In een notariële akte bestaat de mogelijkheid de gift van 2 levens afhankelijk te 
stellen. 
 
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor gehele aftrekbaarheid zijn: 
 

a. De jaarlijkse gift dient minimaal 5 jaar achter elkaar te worden overgemaakt naar de parochie of 
diens rechtsopvolger. 

b. De hoogte van de jaarlijkse gift en de vijfjaarlijkse periode dienen te worden vastgelegd in een 
notariële akte of in een schriftelijke (onderhandse) overeenkomst tussen schenker en ontvanger 
(parochie). 

c. De verplichting eindigt door tijdsverloop of uiterlijk bij het overlijden van de schenker of één ander 
in de overeenkomst genoemde persoon. 

d. De parochie levert geen directe tegenprestatie aan de schenker. 

Aan een notariële akte zijn kosten verbonden. Bij een onderhandse overeenkomst is dit niet het geval. 

Er zijn verschillende manieren om uw toegezegde bijdrage te voldoen: 
a. Door (automatische) afschrijving van uw bankrekening, eventueel in termijnen door het jaar. 
b. Door gebruik te maken van een periodieke storting. 

U  kunt directe informatie en documenten ten behoeve van uw keuze downloaden. 
Vanzelfsprekend kunt u de documenten in fysieke vorm bij het centrale secretariaat van de 
parochie opvragen (tel 030-254 61 47). 
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